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Εργασιακά Νέα

Η ΔΟΕ υιοθετεί αναθεωρημένο κώδικα ορ-
θής πρακτικής για την ΥΑΕ στις κατασκευές
Περισσότεροι από 229 εκατομμύρια εργαζόμε-
νοι στον τομέα των κατασκευών, σε όλο τον κό-
σμο, μπορούν να επωφεληθούν από έναν αναθε-
ωρημένο και ενημερωμένο κώδικα ορθής πρα-
κτικής για την ασφάλεια και την υγεία, που υιο-
θετήθηκε από εμπειρογνώμονες της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
από κυβερνήσεις και οργα-
νώσεις εργοδοτών και ερ-
γαζομένων. Περισσότερα...

Ασφαλέστεροι χώροι εργασίας στις γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις χάρη στο OiRA
Το νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο της 
ΕΕ για την εκτίμηση των κινδύνων (OiRA) θα βο-
ηθήσει στην αξιολόγηση και την διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με 
την εργασία, στην γεωργία. 
Το εργαλείο επικεντρώνεται 
στην κτηνοτροφία και την 
καλλιέργεια οπωροκηπευτι-
κών. 
Περισσότερα...

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Ερ-
γασίας ενώνει τις δυνάμεις της με αυτές 
του EU-OSHA στην προσπάθεια για τη μεί-
ωση της καταπόνησης
Η Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασί-
ας (SLIC) ξεκινά μια νέα συνεργασία με τον EU-
OSHA, συμμετέχοντας στην εκστρατεία «Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για το 2022. Δι-
εξάγει εκστρατεία επιθεώρησης 
και επιβολής της νομοθεσίας για 
την πρόληψη των μυοσκελετι-
κών παθήσεων στα κράτη-μέλη. 
Περισσότερα...

Νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκτίμηση 
Κινδύνου από Χημικά
Η ΕΕ εγκαινιάζει το πρόγραμμα ‘Σύμπραξη για 
την Εκτίμηση Κινδύνου από Χημικά’ (PARC) που 
θα δημιουργήσει ένα 
δίκτυο ικανοτήτων 
για την αξιολόγηση 
του χημικού κινδύ-
νου. Περισσότερα...

Εργασιακή ευελιξία και ευεξία των εργα-
ζομένων: Στοιχεία από τις ΗΠΑ
Η εργασιακή ευελιξία αναγνωρίζεται όλο και πε-
ρισσότερο ως βασικός καθοριστικός παράγοντας 
της ευεξίας των εργαζομένων, οι οποίοι αναζη-
τούν ευελιξία για να αντιμετωπίσουν τις προσω-
πικές και οικογενειακές τους ανάγκες, συμπερι-
λαμβανομένης της φροντίδας των παιδιών, της 
φροντίδας ηλικιωμένων, της σχολικής εκπαίδευ-
σης και της υγειονομικής περίθαλψης. 

Περισσότερα...

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838390/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/el/highlights/making-farms-safer-workplace-help-oira
https://osha.europa.eu/el/highlights/senior-labour-inspectors-committee-joins-forces-eu-osha-lighten-load
https://www.ttl.fi/en/topical/press-release/new-european-network-assessment-risk-chemicals
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2022/03/11/work-flexibility/
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Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετω-
πίσουμε τη γήρανση στον κόσμο της ερ-
γασίας; 
(σειρές Podcast: Παγκόσμιες προκλήσεις – Παγκόσμιες λύσεις)

Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από ποτέ, τόσο 
στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι πιο ηλικιωμένοι είτε θέλουν, είτε πρέ-
πει να συνεχίσουν να εργάζονται. 

Η Dorothea Schmidt-Klau, Ανώτε-
ρη Οικονομολόγος του Τμήματος 
Πολιτικής Απασχόλησης της ΔΟΕ 
(ILO), αναλύει τις τάσεις της γή-
ρανσης στον κόσμο της εργασίας και τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Περισσότερα...

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και 
κοινωνικής εργασίας 
Στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετι-
κά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER)

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τους κύριους κιν-
δύνους για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στον 
τομέα δραστηριοτήτων της 
ανθρώπινης υγείας και της 
κοινωνικής εργασίας στην Ευ-
ρώπη, συμπεριλαμβανομένων 
των κινδύνων που σχετίζονται 
με τον COVID-19. 

Περισσότερα...

Αποτελεσματικότητα των μαλακών ένα-
ντι των άκαμπτων εξωσκελετών στήριξης 
της πλάτης κατά τις εργασίες ανύψωσης 
Τα βασικά αποτελέσματα μελέτης τονίζουν την 
ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον σχεδιασμό του 
εξωσκελετού (άκαμπτου έναντι μαλακού) και 
στο εύρος κίνησης του κορμού, κατά την επιλο-
γή αυτού του είδους τεχνολογί-
ας. Στην πράξη, η επιλογή ενός 
εξωσκελετού παθητικής υποστή-
ριξης πλάτης, μεταξύ άκαμπτου 
και μαλακού σχεδιασμού, απαιτεί 
αξιολόγηση της αλληλεπίδρα-
σης ανθρώπου-εξωσκελετού σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας. Περισσότερα...

Το άγχος στον χώρο εργασίας κοστίζει 
στην οικονομία δισεκατομμύρια. Μερικοί 
τρόποι για την διαχείρισή του
Μερικές φορές το άγχος των ανθρώπων δεν 
έχει να κάνει με τη δουλειά τους αλλά επηρεάζει 
την ικανότητά τους να εκτελούν τα εργασιακά 
τους καθήκοντα. Άλλες φορές, η ίδια η εργα-
σία προκαλεί άγχος. Το κόστος όλης αυτής της 
κακής ψυχικής υγείας είναι δισεκατομμύρια δο-
λάρια σε χαμένη παραγωγικότητα, απουσιασμό 
και στήριξη του εισοδήμα-
τος. Τι μπορεί να κάνει ό 
εργοδότης αν ο ίδιος ή το 
προσωπικό του έχει άγχος; 
Περισσότερα... 

Επικαιρότητα

Ο EU-OSHA, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Γυναίκας, ζητεί την προστασία 
των γυναικών από τον επαγγελματικό καρκίνο
Φέτος, ο EU-OSHA επεσήμανε τις ανισότητες των 
φύλων στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας στους κιν-
δύνους επαγγελματικού καρκίνου των γυναικών. 
Εργαζόμενες στον ίδιο τομέα με τους άντρες, οι γυ-
ναίκες μπορεί να εκτελούν διαφορετικά καθήκοντα 
από αυτούς και η έκθεσή τους 
σε κινδύνους να περνάει απα-
ρατήρητη. Το σώμα τους μπορεί 
επίσης να αντιδρά με διαφορετι-
κό τρόπο στην έκθεση σε σχέση 
με τους άντρες συναδέλφους 
τους. Περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία με τη διά-
σταση του φύλου
Η εκστρατεία #WOMENOHS στοχεύει στην 
κατανόηση και την αναδεικνύει των θεμά-
των που επηρεάζουν τις γυναίκες στον εργα-
σιακό χώρο. Θέματα όπως η αναπαραγωγική 
και η σεξουαλική υγεία, η υγεία των γυναι-
κών (καρκίνος ωοθηκών, 
μαστού), η ψυχική υγεία, η 
εγκυμοσύνη και η αποβολή, 
η υψηλή έκθεση σε χημικές 
ουσίες σε θέσεις εργασίας 
που κυριαρχούν οι γυναί-
κες. Περισσότερα...

https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_838940/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/en/publications/human-health-and-social-work-activities-evidence-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener
https://perosh.eu/news/effectiveness-soft-versus-rigid-back-support-lifting-task/
Anxiety in the workplace costs the economy billions. Here are some ways to manage it - ABC News
https://osha.europa.eu/el/highlights/eu-osha-calls-protecting-women-work-related-cancer-international-womens-day
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/international-womens-day-occupational-health-and-safety-gender-perspective
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Τηλεργασία, μη αμειβόμενη φροντίδα και ψυ-
χική υγεία εν καιρώ COVID-19
Η αύξηση της μη αμειβόμενης εργασίας και της τη-
λεργασίας έχει επηρεάσει αρνητικά τη ψυχική υγεία 
των γυναικών, διαταράσσοντας την ισορροπία μεταξύ 
της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής. 
Η πανδημία της COVID-19 οδήγησε στην αύξηση της 
τηλεργασίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα 
μέσα στο 2020. Περισσότερα...

Περιβάλλον

Πάνω από 2 εκατομμύρια μητέρες 
εγκατέλειψαν το εργατικό δυναμικό 
το 2020, σύμφωνα με νέες παγκόσμι-
ες εκτιμήσεις
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τα νέα παγκό-
σμια δεδομένα, τα οποία προέρχονται από 
189 χώρες και περιοχές και αποκαλύπτουν 
το αντίτιμο της μητρότητας που αντιμε-
τωπίζουν εκατομμύ-
ρια γυναίκες σε όλο 
τον κόσμο εν μέσω της 
πανδημίας COVID-19. 
Περισσότερα...

Ας δράσουμε όλοι μαζί για να οικοδομήσουμε 
μια θετική νοοτροπία ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία
Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
2022

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία, στις 28 
Απριλίου, θα διερευνήσει το θέμα της 
συμμετοχής και του κοινωνικού δια-
λόγου για τη δημιουργία μιας θετικής 
κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία. Περισσότερα...

Ψυχική υγεία και ευεξία στον ψηφι-
ακό κόσμο της εργασίας στην μετά 
COVID εποχή
Πρακτικά της συνάντησης της Επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Τα πρακτικά συνοψίζουν τις 
παρουσιάσεις και τις συζη-
τήσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης EMPL που 
πραγματοποιήθηκε στις 2 
Δεκεμβρίου 2021 σχετικά 
με την ψυχική υγεία και την 
ευεξία στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας 
μετά την COVID. Περισσότερα...

Ακούστε με ασφάλεια με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής 2022 
Η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής ενώνει ανθρώπους από όλους τους πολι-
τισμούς, αλλά η ασφαλής ακρόαση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη 
προβλημάτων που σχετίζονται με την ακοή. Η σύγχρονη μουσική βιομηχανία 
απασχολεί ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που κινδυνεύουν από μη ασφαλείς 
πρακτικές ακρόασης. Περισσότερα...

Ιστορική μέρα για την εκστρατεία καταπολέμησης της ρύπανσης από πλαστικά: Δέσμευση 
των Εθνών για την ανάπτυξη μιας νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας
Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, κατά τη σύνοδό 
της στο Ναϊρόμπι, στις 2 Μαρτίου 2022 όπου έλαβαν μέρος αρχηγοί κρα-
τών, υπουργοί περιβάλλοντος και άλλοι εκπρόσωποι από 175 χώρες, ενέ-
κρινε ένα ιστορικό ψήφισμα (UNEA-5)για τον τερματισμό της πλαστικής 
ρύπανσης και τη σύναψη διεθνούς νομικά δεσμευτικής συμφωνίας έως το 
2024. Περισσότερα...

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20220303STO24641/tilergasia-mi-ameivomeni-frontida-kai-psuchiki-ugeia-en-kairo-covid-19
https://ilostat.ilo.org/over-2-million-moms-left-the-labour-force-in-2020-according-to-new-global-estimates/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang--en/index.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cb15cd4a-6f6b-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en
https://www.cdc.gov/niosh/enews/enewsv19n11.html
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop


Wellbeing At Work Conference
13-15 June 2022 (online)

7th EUROSHNET Conference “Artificial Intelligence meets Safety and Health at work”
20 October 2022, Paris, France

Vision Zero Summit Japan 2022: Rede-
fining Safety, Health and Well-being for 
the New Normal

11/05/2022-13/05/2022, JAPAN (ONLINE)

Εκδηλώσεις

14th SAFETY GALA virtual workshop
05/04/2022 - 06/04/2022, Athens, Greece

Ακολουθήστε μας

Νομοθετικά Νέα

Sixth International Workshop on Busi-
ness Data Collection Methodology
13-15 June 2022, Oslo, Norway

 ¾ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση 
ης υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης 
μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1632) και 
τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο τ.Β’ 
1996/2021». Υ.Α. 4634/2022 (ΦΕΚ 1223/Β` 17.3.2022)

 ¾ Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών 
Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμε-
να δικαιολογητικά για την χορήγησή της και περι-
πτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολο-
γισμού - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟ-
ΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1843). Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/
ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (ΦΕΚ 1028/Β` 4.3.2022)

 ¾ Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της 
ΚΥΑ οικ 6164/2018 (Β’ 1107) «Περιορισμός των 
εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα 
από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)». Εγκ. ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/25297/1645/15.3.2022

 ¾ Διευκρινίσεις για την υποβολή προς κύρωση 
κανονισμών Εργασίας προσωπικού που 
καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957, σε συμ-
μόρφωση με το άρθρο 11 του ν. 4808/2021 και την 
υπ’ αριθ. 82063/2021 ΥΑ. Εγκ. 18547/25.2.2022

Ρευματοπαθείς και εργασία: Έρευνα ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
Στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα 
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων 
με ρευματικές παθήσεις. 

Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε άτομα που 
έχουν διαγνωσθεί με ρευματική πάθηση. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση προτάσεων προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 

Για συμμετοχή στην έρευνα πατήστε εδώ.

https://perosh.eu/news/wellbeing-at-work-conference-13-15-june-2022-online-call-for-abstracts/
https://perosh.eu/news/7th-euroshnet-conference/
https://japan.visionzerosummits.com/the-summit/
https://japan.visionzerosummits.com/the-summit/
https://japan.visionzerosummits.com/the-summit/
https://www.mforsafety.com/safetygala22.html
https://2022bdcmw.wordpress.com/blog/
https://2022bdcmw.wordpress.com/blog/
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-46342022-fek-1223b-1732022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-ypendaoka201466832022-fek-1028b-432022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-ypendaoka201466832022-fek-1028b-432022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-ypendipa2529716452022-fek-1532022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-ypendipa2529716452022-fek-1532022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-185472022-fek-2522022
https://www.surveymonkey.com/r/5FQSKY9

